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(APÍTULO 6

HISTÓRICO
Os países nórdicos, herdeiros comuns do legado étnico e cultural dos povos saxônicos, são os menos permeados por práticas de medicina popular e por
terapêuticas tradicionais entre todos os países da Europa. O resultado prático
de semelhanças culturais trouxe um paralelismo nas ações de proteção à saúde
e um conservadorismo salutar em relação às práticas terapêuticas. Os países
nórdicos, de modo geral, têm demonstrado grande empenho no controle de
medicamentos ao longo dos anos.
Segundo Lunde (1989), a Noruega foi o primeiro país a estabelecer uma
legislação sanitária específica para medicamentos, em 1928. Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia têm sistemas de registro que limitam a entrada de
produtos genéricos, além de obrigar a reavaliação do registro original a intervalos
regulares, possibilitando a retirada dos produtos cuja razão risco/benefício aumente ou que se provem ultrapassados ao longo do tempo. O resultado prático
das ações governamentais envolvendo medicamentos é um mercado enxuto
com 1.500 a 3.500 apresentações, variando de país para país, não incluindo as
preparações magistrais. Comitês formados por farmacologistas clínicos nas
áreas governamentais, independentes dos comitês de registro de medicamentos, comitês autônomos em universidades e associações médicas e farmacêuticas aliam-se ao exercício de um rígido controle de vendas, por intermédio de
cooperativas supervisionadas pelos governos, completando o quadro.

Um trabalho pioneiro sobre consumo de medicamentos em seis países europeus, no biênio 1966-1967, foi realizado em Copenhagen por dois consultores
da OMS, um da Suécia e outro da Holanda (Engel & Siderius, 1968). Logo
após, em 1969, um simpósio sobre o consumo de fármacos realizado em Oslo,
sob os auspícios da OMS, veio confirmar a primazia dos países nórdicos no
campo dos estudos de consumo. Formou-se o WHO Drug Consumption
Group que mais tarde tornar-se-ia WHO Drug Utilization Research Group
(ou DURG). Este, desde então, vem desenvolvendo metodologias próprias para
realização dos EUM (Capellà & Laporte, 1989).
Não surpreendentemente, esses países adotaram com vigor as políticas de
implantação de formulários terapêuticos e medicamentos essenciais propostas
pela OMS. Já em meados da década de 70, passaram a desenvolver, utilizando
metodologias próprias, extensos estudos comparativos de consumo. Formou-se
o Nordiska Läkemedelsnämnden, ou Nordic Council on Medicines, organismo especial para estudar os padrões de consumo, oferta e vendas de medicamentos. A publicação de estatísticas de consumo, a troca de informações sobre utilização de medicamentos e o fomento à pesquisa no campo de consumo
de fármacos vieram como conseqüências dessa iniciativa (Nordiska
Läkemedelsnämnden, 1990 e 1993).
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FONTES DE DADOS Ε UNIFORMIZAÇÃO
FONTES DE DADOS MAIS COMUNS
Em estudos quantitativos de utilização de medicamentos é muito importante considerar a confiabilidade das fontes de dados disponíveis. O status do
organismo em que se realiza a coleta não garante per se a idoneidade dessas
mesmas fontes. Segundo Ruiz (1993), fontes originárias de serviços públicos
oferecem maior facilidade de acesso ao usuário, podendo estar, entretanto,
comprometidas no que se refere à atualização e integralidade da informação.
Já fontes da iniciativa privada podem não oferecer acesso universal.
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Irlanda do Norte, Holanda e a antiga Checoslováquia vêm também trabalhando intensamente na
área.

Capellà (1993) sugere como fontes de dados: registros de vendas, estatísticas de uso em instituições de saúde (provenientes de serviços de previdência
médica como prova de custo para fins de reembolso) e prescrições médicas.
REGISTROS DE VENDAS

Os registros e dados de vendas, de forma geral, têm como origem o fabricante ou exportador. Fornecem estimativa da demanda, além de precisar o
ponto inicial da cadeia do consumo. Este tipo de dado tem grande utilidade, por
exemplo, em auditorias conduzidas pelo sistema de vigilância sanitária, com
finalidade fiscal ou científica. Pode ser submetido à comparação com registros
de venda a intermediários e a consumidores. Os dados de vendas também
podem ter origem nos estabelecimentos comerciais, de modo independente.
No Brasil, recentemente, implantou-se a adoção da fiscalização dos registros de venda de medicamentos psicoativos. As vendas dos demais medicamentos estão agora, por força da Portaria nº 2.814 (Ministério da Saúde), também condicionadas ao registro, lote a lote (Luiza et al., 1999).
Outra modalidade de coleta é feita por agências especializadas, com a
finalidade de servir à indústria (a exemplo do Intercontinental Marketing
Statistics - IMS), fornecer informações à comunidade científica ou ao sistema
de vigilância. Estudos quantitativos, envolvendo custos e número de unidades
vendidas, resultam dos dados de vendas.
Os registros de vendas em estabelecimentos comerciais foram as primeiras fontes de dados empregadas em EUM. Estudos com base em unidades de
custo e envolvendo número de unidades vendidas tiveram aí sua origem. Com
o tempo, entretanto, como expõe Capellà (1993), ambas as abordagens apresentaram problemas. A dúvida quanto à validade das unidades de medida aliada à impossibilidade de comparação dos resultados entre países distintos tornaram-se os maiores empecilhos.
Devido às condições particulares de mercado, renda per capita, regulamentação e economia de cada país, estatísticas de despesas per capita ou de
consumo baseado no custo podem dar uma idéia equivocada da realidade. Comparar consumos no mesmo país em diferentes períodos também acarreta problemas em casos de alta inflação ou de grande flutuação de preços.

Apesar de ser considerada uma unidade de medida mais confiável, o número de unidades vendidas tem também limitações. As apresentações dos
medicamentos variam de acordo com o país e, em uma mesma unidade, pode
haver diferença entre número de subunidades (comprimidos, supositórios, óvulos, cápsulas, ou de unidades de volume, em caso de preparações líquidas).
ESTATÍSTICAS DE USO
Nos países desenvolvidos, onde o ônus do custo dos medicamentos é responsabilidade do Estado (na Suécia, por exemplo), as estatísticas de uso, baseadas na coleta realizada por instituições de previdência para fins de reembolso,
são bastante utilizadas, confiáveis e de fácil acesso. Nas situações em que os
sistemas de previdência oferecem reembolso total e podem-se especificar qualidades e quantidades, o panorama de consumo produzido por esses dados é
razoavelmente fiel à realidade. Entretanto, nos casos de teto de cobertura, em
que se reembolsa apenas uma parte do valor total dos medicamentos em uma
receita ou prescrição, os dados se apresentam insatisfatórios. Possivelmente,
parte dos medicamentos utilizados não chega a ser relacionada na estatística
final. Países do Terceiro Mundo não dispõem de um sistema de assistência
global e integralizado o suficiente para possibilitar o reembolso total de medicamentos. Empresas de previdência privada poderão cobrir amostras de população (atuando em instituições), ou adotar políticas de teto de reembolso.

PRESCRIÇÕES
As prescrições médicas, isoladamente ou em prontuário, são outra fonte
de dados muito usada, seja em cenários hospitalares ou ambulatoriais. Gianni
Tognoni, em palestra proferida em visita ao Brasil, entretanto, fez restrições ao
uso do prontuário e de prescrições como fontes exclusivas de dados, principalmente se o objetivo for empregá-los em estudos retrospectivos. Sugeriu seu
acompanhamento apenas em estudos prospectivos. Para relacionara realidade
da terapêutica à prescrição, Bergman, Norlin & Wiholm (1979:79) consideram
que prescrições e registros de administração "sejam talvez o elo mais fraco na
pesquisa devotada à avaliação e à utilização de medicamentos". Essas fontes
merecem, portanto, um uso cauteloso por parte do pesquisador, mas podem ser

validadas por meio de cruzamento de informações constantes em outras fontes. Por exemplo, pesquisas nas cópias de prescrição que chegam à farmácia
ou que estão anexadas ao prontuário médico podem ser corroboradas pelas
fichas de evolução do paciente. Se há proximidade temporal entre a suposta
ocorrência e a coleta pode-se também entrevistar médico e/ou paciente, de
acordo com protocolo de ética em pesquisa.
Utilizar a prescrição como fonte de dados oferece algumas vantagens.
Pode-se produzir uma série de parâmetros de medida, como número de prescrições para dado medicamento, número de unidades de dado medicamento
por prescrição, entre outros. Serradell, Bjornson & Hartzema (1987) relatam
que, apesar de mais fiel na representação do consumo do que os dados de
custo, os dados de prescrição ainda apresentam inconsistências. Esbarra-se
em considerações, como o período coberto pela prescrição (que pode ser variável),
a reapresentação da mesma (o que pode ser usual) e a incerteza quanto ao seu
aviamento. Lunde et al. (1979) sugerem que a utilização da prescrição como
fonte obriga incluir o diagnóstico como meio de interpretar corretamente os
dados, o que nem sempre é possível.
FONTES PRÓPRIAS DO SERVIÇO DE FARMÁCIA

Tendo em vista as dificuldades com as fontes mais comuns, podem-se
utilizar outras. Ruiz (1993) menciona outras fontes de dados de consumo originárias de instituições de saúde, aplicáveis tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. São eles os registros de entrada e saída de
medicamentos de almoxarifado ou estoque da farmácia institucional e os registros de dispensação de medicamentos pelo serviço de farmácia. Unidos, constituem ferramenta de auditoria interna em um serviço de farmácia, pois dão
conta do que saiu do estoque, correspondente ou não ao efetivamente dispensado. Os registros de dispensação, por sua vez, de onde se obtêm os dados de
fornecimento, dão uma estimativa do que foi consumido. Esta estimativa será
tanto mais correta quanto forem freqüentes os mecanismos de controle de
saída da medicação e devolução dos medicamentos não utilizados. As fontes
de dados mencionadas por Ruiz são de fácil acesso e particulares ao próprio
serviço de farmácia.

UNIFORMIZAÇÃO DOS DADOS: O SISTEMA A T C Ε A D D D
Com o passar do tempo, e com a constatação da importância dos EUM,
duas necessidades se confirmaram. Primeiramente, uma nova unidade de medida, que permitisse uniformidade de expressão de resultados e troca de informações. Em segundo lugar, um sistema unificado de classificação, que organizasse de forma clara o arsenal terapêutico disponível. Uma linguagem, portanto, comum e ao alcance do pesquisador.
Criado na Noruega no início dos anos 70, o sistema AnatomicalTherapeutic-Chemical (ATC), de classificação de fármacos, foi desenvolvido pelo Norwegian Medicinal Depot (NMD). Construído com base em
um sistema já em uso pela European Pharmaceutical Market Research
Association (EPhMRA), foi adotado pelo WHO Collaborating Centre for
Drug Statistics Methodology (1993a), entidade ligada à OMS e financiada pelo NMD.
Determinando em primeiro lugar a classificação, está o sítio de ação ou
sistema, no qual age o fármaco. O primeiro nível é composto atualmente por 14
grupos anatômicos principais, segundo o WHO Collaborating Centre (1993b).
São eles:
A - Trato alimentar e metabolismo
Β - Sangue e órgãos hematopoiéticos
C - Sistema cardiovascular
D - Dermatológicos
G - Sistema geniturinário e hormônios sexuais
Η - Hormônios sistêmicos (excluindo sexuais)
J - Antiinfecciosos gerais para uso sistêmico
L - Agentes antineoplásicos e imunomoduladores
Μ - Sistema músculo-esquelético
Ν - Sistema nervoso central
Ρ - Antiparasitários
R - Sistema respiratório
S - Órgãos dos sentidos
V - Vários

A mesma fonte explana a estrutura do sistema de classificação e suas
particularidades. Os níveis 2,3,4 e 5 estão relacionados à ação terapêutica. O
segundo nível corresponde ao grupo terapêutico principal; o terceiro ao subgrupo
terapêutico/farmacológico e o quarto nível ao subgrupo terapêutico/
farmacológico/químico. O quinto nível corresponde ao nome genérico do
fármaco. Alguns princípios básicos regem o sistema:
• cada preparação farmacêutica deve possuir apenas um código ATC, de acordo com seu uso terapêutico principal (baseado na literatura corrente);
•usos diferentes da mesma substância (geralmente em dosagens diferentes)
darão origem a códigos diferentes;
• formulações diferentes para uso tópico e sistêmico da mesma substância terão códigos distintos;
• diferentes formas estereoisoméricas terão códigos separados.
Dessa forma, um pesquisador pode classificar uma preparação simples
(com um único componente ativo acrescido ou não de adjuvantes técnicos) ou
uma preparação associada (dois ou mais componentes ativos pertencentes ou não
ao mesmo grupo terapêutico, acrescidos ou não de adjuvantes técnicos).
Facilitando sobremaneira o trabalho dos interessados em estudar, através
do sistema ATC, a utilização de medicamentos, grande quantidade de fármacos
já encontra-se classificada pelo WHO Collaborating Centre, por ordem alfabética do nome genérico (1994a).
Pode-se solicitar a esse centro a classificação de fármacos novos. Porém,
preparações simples têm prioridade. As associações em doses fixas mais largamente utilizadas, como por exemplo, diuréticos + agentes beta-bloqueadores ou
antiinfecciosos + inibidores enzimáticos podem também requerer classificação.
Os exemplos a seguir ilustram o sistema (WHO, 1994b).
•Exemplo 1 (preparação simples): ampicilina
J
J01
J01C
J01CA
J01CA01

antiinfecciosos gerais para uso sistêmico
antibacterianos para uso sistêmico
antibacterianos beta-lactâmicos/penicilinas
penicilinas de largo espectro
ampicilina

•Exemplo 2 (preparação associada): imipenem + inibidor enzimático
J
J01
JO 1D
J01DH
JO 1DH51

antiinfecciosos gerais para uso sistêmico
antibacterianos para uso sistêmico
antibacterianos beta-lactâmicos /outros
carbapenens
imipenem+inibidor enzimático

A unidade de medida chamada DDD (Defined Daily Dose ou Dose Diária Definida) foi também desenvolvida pelo NMD, sendo adotada pelo Drug
Utilization Research Group (DURG) e recomendado pela OMS, a partir de
1981, para uso em estudos de utilização de medicamentos (WHO, 1993a). Como
condição necessária para alocação de DDD está a prévia classificação do
fármaco pela ATC.
A DDD é definida pelo WHO Collaborating Centre (1993a) como a dose
média de manutenção diária para determinado fármaco, na sua indicação principal,
em adultos (a referência de peso é de 70 kg) e destaca algumas considerações:
• a dose terapêutica é considerada, salvo nos casos em que a principal indicação seja profilática, quando será listada;
• a mesma DDD é dada em casos de diferentes vias de administração, a não
ser que a biodisponibilidade seja comprovada e substancialmente diferente;
• DDDs diferentes serão assinaladas a distintos estereoisômeros;
• a DDD para determinada substância em preparação simples deverá ser a
mesma para a substância em preparação associada;
• em preparações associadas a DDD dependerá do componente mais importante ou daqueles que determinam conjuntamente a ação terapêutica (muitas
associações não têm DDD listada justamente em função da dificuldade de
determinação de dose e das múltiplas apresentações);
• preparações associadas em doses fixas são consideradas caso a caso, de
acordo com a classificação ATC;
• as DDDs de preparações de liberação controlada e de administração intermitente (ex: hormônios) são consideradas dividindo-se a dose total administrada
no período pelo número de dias de tratamento;
• algumas preparações não têm DDD listada. São elas: preparações de uso tópico, soluções intravenosas, soros, vacinas e extratos de alérgenos, antineoplásicos,

anestésicos gerais e locais e contrastes radiológicos. Para preparações simples
as DDDs são expressas em quantidade de ingrediente ativo. As unidades usadas são: (g) grama; (mg) miligrama; mg) micrograma; (mmol) milimol; (E)
unidade; (TE) mil unidades; (ME) milhão de unidades;
• mesmo preparações para uso pediátrico terão expressas DDDs de adulto;
• o estabelecimento de uma DDD para determinado fármaco independe da
duração do tratamento;
• a DDD não é uma dose recomendada, mas uma unidade de medida que
permite comparação entre resultados.
O WHO Collaborating Centre determina as DDDs de uma multiplicidade
de fármacos em preparações simples e associações através de constantes revisões na literatura corrente, listando-as (1994b). Por intermédio da consulta à
listagem, pode-se ter o valor da DDD para determinado fármaco.
A DDD pode ser expressa de formas diferentes, dependendo do tipo de
estudo que se pretende realizar. Geralmente, o primeiro passo é calcular o
número de DDDs, de acordo com a fórmula a seguir - equação 1 (Ruiz, 1993):

Para estudos populacionais (os primeiros a serem realizados com a utilização da DDD), nos quais o dado coletado é o número de unidades vendidas ou
dispensadas, é considerada correta a utilização da expressão DDD/1.000 hab./
dia (lê-se: número de DDDs por mil habitantes por dia. Capellà, 1993), que,
ainda segundo Ruiz (1993), podemos calcular desta forma - equação 2:

O seguinte exemplo ilustra a interpretação dos números obtidos. Um resultado de 56 DDD/1.000 hab./dia significa que 56 doses de dado fármaco foram

consumidas por grupo de mil habitantes por dia; ou que 56 habitantes de cada
mil fizeram uso de uma dose (uma DDD) por dia (5,6% da população).
Com o objetivo de realizar estudos dentro de unidades hospitalares, Bergman
et al., em 1980, desenvolveram a DDD/leito-dia (lê-se número de DDDs por
leito-dia). Justifica-se, pois, o emprego do termo leito-dia- "unidade de medida
que representa a disponibilidade de leito hospitalar, em um dia hospitalar" (Brasil, 1987:16) - como denominador, tendo como condição necessária a contagem conjunta do dia de admissão e do dia da alta como 1 (um) leito-dia.
Esta abordagem da DDD foi posteriormente ampliada para expressar percentagem (Hekster et al., 1982), utilizando-se hoje rotineiramente a DDD/100
leito-dias (lê-se número de DDDs por cem leito-dias). Segundo Capellà (1993),
resultados expressos desta maneira fornecem uma estimativa do consumo
percentual de dado medicamento em determinado período. Já de acordo com
Hekster et al. (1982), a DDD/100 leito-dias sugere a probabilidade de uso de
determinado fármaco por um paciente.
Capellà (1993) e Ruiz (1993) recomendam o cálculo da forma a seguir equação 3:

A interpretação dos resultados se dará de modo análogo ao do exemplo
anterior.
Um resultado de 13,5 DDD/100 leito-dias significa que, em um dado período,
para cada cem leito-dias (representando pacientes internados) 13,5 doses de dado
fármaco foram consumidas; ou que 13,5 pacientes, de cada cem internados (13,5%
dos pacientes), fizeram uso de uma dose (uma DDD) no período.
A DDD é uma unidade de medida muito útil para estudos de utilização em
que o objetivo seja a comparação de dados. É independente de diferenças de
preço ou de dose, segundo Wertheimer (1986).
Em situações ideais de uso, a DDD teria embutida uma medida de
prevalência de uso de dado medicamento ou mesmo de prevalência de dada
enfermidade. Isto se dá em casos de utilização contínua em dado período, exem¬

pio dos fármacos antidiabéticos, citados por Bergman & Sjõqvist (1984). Para
fármacos de uso intermitente, como antiinfecciosos, esta relação é menos evidente (Nordiska Läkemedelsnämnden, 1990). Os dados expressos em DDD, de
modo geral, devem sofrer cuidadosa interpretação. As limitações da DDD
merecem atenção:
• os números englobam toda uma população ou o conjunto de pacientes internados em uma unidade de saúde, sem distinção de idade, sexo, patologias
(Wertheimer, 1986);
• vários fármacos podem ser utilizados em doses diferentes, dependendo da
indicação, da associação terapêutica ou tradição médica, e resultados discrepantes podem ocorrer (Bergman & Sjõqvist, 1984; Lee & Bergman, 1989).
De acordo com o estudo que se pretende realizar (WHO, 1993a), esses dados
deverão ser levantados de modo complementar aos resultados expressos em
DDD;
• a DDD não prevê variações no cumprimento do regime terapêutico por parte
do paciente (Lee & Bergman, 1989);
• a DDD nem sempre reflete a prevalência de enfermidades ou de uso de
medicamentos (por variações de dose e/ou uso descontínuo) (Clarke, Gray &
Hampton, 1994);
• a DDD não diferencia o uso em pediatria (Lee & Bergman, 1989).
Muitos problemas enfrentados no trabalho com a DDD, entretanto, poderão ser contornados, desde que se leve sempre em conta a sugestão de Lunde
et al. (1979), de que não se deve considerar a DDD algo mais do uma unidade
técnica de medida e comparação.
O uso da DDD em estudos que envolvem pediatria causam problemas em
função da grande diferença de magnitude da dose. Segundo Lee & Bergman
(1989), a situação pode levar a uma subestimativa da exposição da população.
Em um extenso trabalho sobre uso de fármacos e lactação ao longo de oito
anos, no Instituto de Farmacoterapia da Universidade de Oslo, Ingrid Matheson
(1991) aborda a necessidade de se adaptar a DDD como unidade de medida,
em EUM na área da pediatria, mais especificamente no trabalho com neonates
e lactentes. Ela revisou os sete fármacos mais freqüentemente prescritos para
lactentes na Noruega (paracetamol, fenoximetilpenicilina, amoxicilina,

entromicina, teotilina, diazepam e alimemazina), nas doses usualmente prescritas. Delimitou a idade máxima em 3 meses com limite máximo de peso em 5 kg.
A partir da revisão de doses, traçou a razão entre elas e a DDD para cada
fármaco, chegando ao valor médio de 0,14. Aproximou o valor para facilitar
cálculos, arbitrando assim a DDDi (Infant Defined Daily Dose ou Dose Diária Definida para Lactentes) como sendo 1/10 da DDD.
A DDDi é, portanto, obtida a partir da DDD. Nas equações 1 e 3, basta
substituir o denominador e o numerador, respectivamente. Partindo-se da definição a seguir (Brasil, 1985):

pode-se simplificar a equação 3, resultando na equação 4:

Como meio de contornar a distância entre a dose realmente prescrita na
prática clínica diária e a DDD, desenvolveu-se outra unidade de medida, a
PDD, ou Prescribed Daily Dose (Dose Diária Prescrita). APDD pode variar,
tanto de acordo com indicação/patologias quanto em tradições terapêuticas.
Esta unidade é estabelecida para a situação em exame através do levantamento criterioso das prescrições médicas, entrevistas com pacientes, ou registros
da farmácia. Pode-se se empregar, também, como unidade a técnica de comparação. Particularidades como idade, sexo e tipo de terapêutica devem ser
levantados paralelamente (WHO, 1993a).
Segundo Almeida Filho & Rouquayrol (1992:195), "toda metodologia de
investigação precisa ser avaliada em sua sensibilidade, especificidade e valor
preditivo - dimensões da validade operacional". O sistema ATC, a DDD e as
unidades derivadas sofrem revisão anual no WHO Collaborating Centre for
Drug Statistics Methodology (1993a), que conta ainda com consultoria permanente de um Grupo de Trabalho da OMS, congregando representantes dos
pesquisadores europeus, na área de utilização de medicamentos.

